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استاد محمد مهدي اصفهاني يكي از برجسته ترين شخصيت هاي علمي كشور 
در حوزه هاي تغذيه،  طب سنتي و تاريخ پزشكي به شمار مي رفتند. همچنين باالتر 
از جنبه هاي علمي،  ايشان همواره به عنوان معلم اخالق ميان دانشجويان خود شهره 
بودند. وي نقش مهمي در شكل گيري و احياي طب سنتي ايران به عنوان بخشي 
از بدنه علمي و سالمت كشور با رويكرد دانش محور و دانشگاهي داشتند. استاد 
اصفهاني از جمله دست اندركاران اصلي در راه اندازي رشته هاي دانشگاهي طب 
شمار  به  داروسازان  و  پزشكان  براي   PhD مقاطع  در  سنتي  داروسازي  و  سنتي 
مقاطع  در  پزشكي  تاريخ  رشته  اندازي  راه  باني  وي  آن،  بر  مضاف  رفتند.   مي 
آن  آموزشي  و كوريكولوم  محسوب شده  ايران  در  دكتري  و  ارشد  كارشناسي 
به همت ايشان نگاشته شد. در كل وي را مي توان پدر طب سنتي ايراني اسالمي 
استاد اصفهاني محبوب ميان نسل  ناميد.  نوين،  علمي و دانشگاهي آن  در مفهوم 
هايي از دانشجويان خود بود كه به دست وي تربيت شده و امروز هركدام جايگاه 
علمي خود را در جامعه علمي كشور دارند و لذا درگذشت ايشان در بيست و سوم 
تاريخ  بويژه طب سنتي و  براي جامعه پزشكي و  فروردين 1396 شوك عظيمي 

پزشكي به شمار مي رفت. 
استاد اصفهاني در روز 22 آذر 1324 در تهران ديده به جان گشود. وی داراي 
علوم  ليسانس  فوق  غذايی،   مواد  شيمی  و  تغذيه  علوم  ليسانس  علمي   مدارج 
و  شرقی  طب  گواهينامه  نيز  و  تندرستی  علوم  در  دكتري  و  تغذيه  در  بهداشتی 
اسالمی بوده است. وي استاد تمام و برجسته دانشگاه علوم پزشكي تهران و عضو 
فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسالمي ايران به شمار مي رفته است. وي سال 
ها سرپرست مركز تحقيقات علوم قرآن، حديث و طب در دانشگاه علوم پزشكي 
پزشكی  علوم  برنامه ريزی  رئيس گروه  مانند  هايي  قالب سمت  در  و  بوده  تهران 
معاونت آموزشی وزارت بهداشت،  مشاور وزير بهداشت در امور طب اسالمی؛ 
عضو بوردهاي تخصصي رشته هاي طب سنتی،  اخالق پزشكي و تاريخ پزشكي و 

نظاير آن به ارائه خدمت در سطوح اجرايي علمي پرداختند.
 از استاد اصفهاني تاليفات بسياري بالغ بر 45 كتاب و 40 مقاله علمي به جاي 
اسناد طب  و  با مجاهدت و تالش وي صدها عنوان كتاب  مانده است. همچنين 
ايراني حفظ و باز نشر و در اختيار پژوهشگران اين عرصه در سرتاسر كشور قرار 
گرفت. وي در طول عمر علمي خود نائل به عناوين و افتخارات زيادي همچون 
دريافت جايزه جشنواره آموزشی شهيد مطهری در سال 13۸۸؛ جايزه استاد نمونه 
كشوری در سال1390؛ جايزه اخالق پزشكی در چهاردهمين جشنواره ابن سينا در 
سال 1391 و نهايتا چهره برتر قرآنی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي  

در حوزه پژوهش در سال 1395 گشتند. 
در نهايت با درگذشت اين استاد فرهيخته در بيست و سوم فروردين 1396؛  جمع 
كثيري از دانشجويان قديمي و فعلي ايشان و نيز دوستاداران وي از جامعه علمي و 
حتي سياست مداران حوزه سالمت در مراسم خاكسپاري استاد شركت كرده و با 

وي خداحافظي نمودند. 
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